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Kontroll av funksjon

Visuell og mekanisk inspeksjon 

Gjør regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Kontroller alltid etter vask. Kontroller at sømmer og materiale er helt 

og skadefritt. Kontroller om materialet er utsatt for slitasje eller er blitt bleket. Belast og kontroller at spenner og håndtak 

holder når du drar kraftig i selen. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.

Les alltid manualen
Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.

Oppbevar manualen tilgjenglig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

Unngå utglidningsrisiko eller ubehag ved å være grundig når man prøver løfteselen. Huk først på løfteselens ryggløkker 

på løftebøylen, huk deretter på beinløkkene. Benytt en utprøvd løftebøyle.

Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er 

avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har 

spørsmål.

HygieneHBSling er laget for å bistå i løftesituasjoner med av- og påkledning. Den er enkel å applisere, og forenkler av- og 

påkledningssituasjoner av brukere i forbindelse med toalettbesøk. Den gir støtte hele veien fra baksiden av knærne og 

helt opp til over hodet. HygieneHBSling inngår i en serie av ulike modeller av løfteseler. Valget av modell og materiale 

bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke løftesituasjoner den skal benyttes i. 

I SystemRoMedic finnes et bredt utvalg av funksjonelle, komfortable og høykvalitative løfteseler, spesielt tilpasset ulike 

typer av løft og for brukere med ulika behov. Løfteselene finnes i flere ulike materialer og størrelser - fra XXS till XXL. Alle 

modeller er både sikre og meget lette i bruk, og de kan brukes på brukere opp til 300 kg. Valget av modell og materiale 

avgjøres ut fra løftesituasjonen og brukerens behov.

Manual - Norsk

Maks belastning: 300 kg

HygieneHBSling
SystemRoMedicTM



Plassering av løfteselen når brukeren sitter i rullstol/stol eller seng
Denne løfteselen krever at brukeren har et visst funksjonsnivå. Om brukeren har for lav muskeltonus finnes det en risiko 

for utglidning. Vær oppmerksom!

HygieneHBSling plasseres bak ryggen og 5-10 cm under armhulene, merkelappen er midtpunktet på løfteselen og skal 

følge brukerens ryggrad.

Armene plasseres i løftehempene. Er det mulig for brukeren å lene seg/lenes fremover, vil dette forenkle situasjonen. 

Lukk spennen - et klikk signaliserer at den er korrekt fastsatt.  

Trekk i båndet for å spenne fast beltet.

 

Plasser benstøtten under brukerens lår.

Kryss benstøttene, sett på ryggdelens hemper før man fester hempene for bena. 

Start hevingen av løftebøylen, men stans for å kontrollere at alt er i orden, før du hever brukeren fra underlaget.

Løft ikke høyere enn nødvendig.
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Fjerning av løfteselen når brukeren sitter

Fold benstøtten under brukeren slik at den glir mot seg selv og trekk den ut på utsiden av låret. 

Trekk opp løfteselen bak brukerens rygg.

Buksen trekkes maksimalt opp mot skrittet. Plasser beinstøtten mellom kne og bukselinning.

Hev brukeren opp og trekk så opp buksen. Løft ikke høyere enn nødvendig.

Ved behov for bleie, plasseres den innenfor buksene før de trekkes på plass.

Etter toalettbesøk

Ved toalettbesøk

Før brukeren settes ned på toalettstolen, trekkes buksene så lang ned som mulig mot beinstøttene. 

Senk ned brukeren og kople bort beinstøttene. Trekk ned buksene enda mer ned. Vestdelen kan fortsatt sitte på og gi 

støtte.
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Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se www.handicare.com for en komplett 

distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår 

hjemmeside: www.handicare.com

Vedlikeholdsråd:
Les på løfteselens merkeetikett.

Informasjon om størrelser
Løfteseler kan ofte benyttes til både 2- og 4-punktsopphenging. Det er viktig å forsikre seg om at bredden på løftebøylen 

passer til løfteselens størrelse og brukerens behov. 

Benytt personlige løfteseler for økte sikkerhet og hygiene.

Bruk ikke skyllemiddel. 

Unngå tørketrommel for lengre 

levetid.

Materiale: 
Polyester: Slitesterkt materiale med lav friksjon. Klarer høy vasketemperatur.

Størrelse XXS/Grå XS/Oransje S/Rød M/Gul L/Grønn  XL/Lilla XXL/Hvit

Vestens mål 
i cm

60     70     80     90    110     122            142

Anbefalte bru-
kervekt  kg 

10-30   25-45   40-60   55-80  75-110  90-130 120-170

Maksimumslast 
De ulike produktene i den sammensatte løfteenheten (løfter, løftebøyle, løftesele, vekt og eventuelt annet løftetilbehør) kan 

ha forskjellige maksimumslaster. Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammen-

satte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt 

din forhandler hvis du har spørsmål. 
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